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PARLAMENTUL ROMÂNIEI  
CAMERA DEPUTA ŢILOR       
Comisia pentru apărare, ordine  publică şi siguranţă naţională                                                               

                              SENAT                                                                                                          
Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 

Nr. 4c-12/320/2014                                                                                                                                                                            Nr. XXV/168/2014 
 
 

A V I Z  C O M U N 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2015 

 
În conformitate cu prevederile art. 1 pct.2, ale art. 9 şi art. 10 din Regulamentul şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, Comisiile 

pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională ale Parlamentului au fost sesizate, spre dezbatere şi avizare, cu proiectul Legii bugetului de stat pe 
anul 2015, trimis cu adresa nr. PL x 572/2014 din 15.12.2014, respectiv  L 743/2014, din aceeaşi dată. 
 Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, şi ale art. 58 din Regulamentul Senatului, comisiile au dezbătut 
proiectul de lege menţionat  în şedinţa comună din ziua de 16 decembrie 2014. 
 Membrii comisiilor au analizat proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2015 şi anexele la acesta cu privire la proiectele de buget ale Ministerului 
Afacerilor Interne, Ministerului Apărării Naţionale, Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, Serviciului de Protecţie şi Pază şi Oficiului Registrului 
Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat. 
 La lucrările comisiilor au participat miniştri, secretari de stat şi şefi ai instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, în 
calitate de ordonatori principali de credite, care au făcut o scurtă prezentare a priorităţilor de finanţare pentru anul 2015. 
 Cu unanimitate de voturi pentru, proiectul legii bugetului şi anexele referitoare la bugetele pe 2015 ale instituţiilor aflate în competenţa celor două 
comisii au fost avizate favorabil, cu amendamentele admise şi respinse, prezentate în anexe. 
 În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 
 
          

PREŞEDINTE 
 
 

 

PREŞEDINTE 
                                                                                                  

Ion MOCIOALC Ă Corneliu DOBRIŢOIU 
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                   ANEXA     
                                       la Avizul comun  

nr. 4c-12/320//XXV/168/16.12.2014 
 
 

 
 
 

A M E N D A M E N T E   A D M I S E  
la  proiectul Legii bugetului  de stat pe anul 2015 

 
Nr. 
crt 

Articolul din 
lege/anexă/capitol/subcapitol/paragraf/ 

grupă/titlu/articol/alineat 

Textul amendamentului propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motiva ţia 
amendamentului / 
sursa de finanţare 

Motiva ţia respingerii 

1. Ministerul Ap ărării Na ţionale 
Anexa 3/18/02; 
- Capitol 60.01”Apărare” - 100.000 

mii lei; 
- Subcapitol 60.01.03 “Participarea 

la misiuni şi operaţiuni militare în 
afara teritoriului statului român” - 
100.000 mii lei; 

- Titlul  I “Cheltuieli de personal” - 
100.000 mii lei; 

-  Articolul  10.01 “Cheltuieli 
salariale în bani” – 95521 mii lei; 

- Alineat 10.01.05 “Sporuri pentru 
condiţii de muncă” - 7660 mii lei; 

- Alineat 10.01.13 “Indemnizaţii de 
delegare” - 85700 mii lei; 

- Alineat 10.01.14 “Indemnizaţii de 
detaşare” - 983 mii lei; 

- Alineat 10.01.30 “Alte drepturi 
salariale în bani” - 1178 mii lei; 

În vederea susţinerii participării cu efective 
suplimentare în teatrul de operaţii 
Afganistan pentru anul 2015 bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale se 
suplimentează cu suma de 100 milioane lei.  
 
(Autori: Comisiile pentru apărare) 

Hotărârea CSAŢ S 116 din 
25.11.2014 prin care se aprobă 
suplimentarea efectivelor de 
militari participante la 
operaţiunea Resolute Support. 
 
 
Sursa de finanţare: Sumele 
vor fi asigurate prin 
redistribuiri din fondul 
Ministerului Finanţelor Publice 
– “Acţiuni generale” 
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-  Articol  10.02 “Cheltuieli salariale 
în natură” – 568 mii lei; 

- Alineat 10.02.02 “Norme de hrană” 
- Alineat 10.02.30 “Alte drepturi 

salariale în natură” - 568 mii lei; 
- Articol  10.03 “Contribuţii” – 3911 

mii lei; 
- Aliniat 10.03.01 “Contribuţii de 

asigurări sociale” – 2722 mii lei; 
- Alineat 10.03.03 “Contribuţii 

asigurări sociale de sănătate” – 
398 mii lei; 

- Alineat 10.03.05 “Prime de 
asigurare de viaţă plătite de 
angajator” – 770 mii lei; 

- Alineat 10.03.06 “Contribuţii 
pentru concedii şi indemnizaţii” – 
21 mii lei; 

2. Ministerul Ap ărării Na ţionale  
Anexa nr. 3 /18/01  
Capitolul 6000 “Apărare” 

La Anexa nr. 3 / 18 / 01 Ministerul Apărării 
Naţionale Capitolul 6000 “Apărare”, se 
propune suplimentarea  sumei prevăzute cu 
2.129.043 mii lei.  
 
Autori :  
Deputaţi,  Scutaru Adrian George, 
Calimente Mihaita, Surugiu Iulian-Radu, 
Raeţchi Ovidiu, Alexandru Roman, Cristian-
Constantin, Rusu Valentin 
Sămărtinean Cornel-Mircea, Canacheu 
Costică 
Senatori:  Dobriţoiu Corneliu, Igaş Traian-
Constantin, Obreja Marius Lucian, Popescu 
Dumitru-Dian, Blaga Vasile, Atanasiu 
Teodor 

Avem în vedere suplimentarea 
bugetului Ministerului Apărării 
Naţionale astfel încât el să 
reprezinte 1,30% din PIB. 
Situaţia geopolitica din zonă, în 
special ultimele evoluţii din 
zona Ucrainei fac din România 
anului 2015 un factor extrem de 
important pentru asigurarea 
stabilităţii în zonă. În acest 
sens, este nevoie de această 
creştere la bugetul Apărării, 
mai ales având în vedere şi 
angajamentele luate de ţara 
noastră la ultimul Summit 
NATO, când ţările membre  şi-
au asumat atingerea 
obiectivului de 2% din PIB 
pentru cheltuielile de apărare. 

Suma propusă încalcă 
limita de deficit bugetar 
negociată cu FMI. 
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Grup Parlamentar PNL, 
Grup Parlamentar PDL 

În condiţiile în care există un 
acord de principiu cu FMI şi 
Comisia Europeană privind 
creşterea finanţării cu 0,30% 
din PIB pentru apărare, 
consideram absolut necesar, ca 
acest fapt să fie reflectat în 
bugetul pe anul 2015. 
 
Sursa de finanţare: 
1.129.043 mii lei - sumele 
încasate la buget taxa aplicată 
asupra construcţiilor speciale 
1.000.000 mii lei – din deficitul 
bugetar negociat de Guvern cu 
FMI si Comisia Europeana în 
conformitate cu declaraţiile 
Primului Ministru.  

 
 
 
 

A M E N D A M E N T E RESPINSE 
la proiectul  Legii bugetului  de stat pe anul 2015 

 
 
 

Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexă/capitol/subcapitol/paragraf/ 

grupă/titlu/articol/alineat 

Textul amendamentului propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motiva ţia amendamentului / 
sursa de finanţare 

Motiva ţia 
respingerii 

1. Ministerul Ap ărării Na ţionale 
Anexa 3/18/01 
Capitolul 60.01, „Apărare”, Subcapitolul 
02 ”Apărare naţională, Grupa/Titlul 71/ 
Titlul XII „Active nefinanciare”/ 
Articolul 03 „Reparaţii capitale aferente 
activelor fixe”  
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexă/capitol/subcapitol/paragraf/ 

grupă/titlu/articol/alineat 

Textul amendamentului propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motiva ţia amendamentului / 
sursa de finanţare 

Motiva ţia 
respingerii 

2. Ministerul Ap ărării Na ţionale  
 
Anexa 3/18/02 
Capitolul 6001.Apărare 
Grupa 70 - Cheltuieli de capital 

Se propune suplimentarea bugetului 
MAPN cu suma de 7.000.000 mii lei. 
 
Autori: 
Marinică Dincă, senator PDL 
Constantin Dascălu, deputat PDL 
 
Grupurile parlamentare PDL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 

Suma este necesară pentru susţinerea 
programului de investiţii (programe de 
înzestrare - active fixe) al MApN, 
conform programelor de înzestrare 
propuse şi aflate în curs de derulare. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă a Guvernului prin 
realocare sume de la bugetul 
Secretariatului General al Guvernului şi 
bugetul  MDRAP 

Suma propusă încalcă 
limita de deficit bugetar 
negociată cu FMI. 

3. Ministerul Ap ărării Na ţionale 
 
Anexa nr. 3/18/01  
Capitolul 6000 
Grupa/Titlu 10 
Titlul I Cheltuieli de personal 

Alocarea sumei de 2000 mii de lei în 
vederea creşterii cu 10% a sporului 
pentru munca cu grad ridicat de risc 
pentru militarii din teatrele de operaţiuni, 
calculat la solda funcţiei de bază/salariul 
funcţiei de bază, respectiv la salariul de 
bază. 
 
 
 
Autor: Deputat Ovidiu Alexandru Raeţchi 
Grup Parlamentar PNL 

Gratie muncii, curajului şi 
patriotismului militarilor români din 
teatrele de operaţiuni România este un 
partener solid NATO şi UE. Având în 
vedere că exercitarea atribuţiilor de 
serviciu  implică riscuri deosebite, sunt 
necesare noi măsuri care să compenseze 
pericolul la care sunt expuşi militarii 
români. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul alocat: 
 
Autoritatea Naţională Sanitară 
Veterinara si pentru Siguranţa 
Alimentelor, Anexa nr. 
3/38/01,Capitolul 5000, Grupa/Titlul 20 
Titlul II Bunuri si servicii, Grupa/Titlu 
51 Titlul VI Transferuri intre unităţi ale 
administraţiei publice 
 
Autoritatea pentru Administrarea 
Activelor Statului, Anexa nr. 3/53/01, 
Capitolul 5000, Grupa/Titlu 01 
Cheltuieli curente 
 
Autoritatea Naţională de Supraveghere a 

Suma propusă încalcă 
limita de deficit bugetar 
negociată cu FMI. 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexă/capitol/subcapitol/paragraf/ 

grupă/titlu/articol/alineat 

Textul amendamentului propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motiva ţia amendamentului / 
sursa de finanţare 

Motiva ţia 
respingerii 

Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, 
Anexa nr. 3/50/01  Capitolul 5000, 
Grupa/Titlu 01 Cheltuieli curente 
 
Consiliul Economic si Social, Anexa nr. 
3/51/02, Capitolul 5001, Grupa/Titlu 01 
Cheltuieli curente 
 
Autoritatea Electorală Permanentă, 
Anexa nr. 3/48/01, Capitolul 5000, 
Grupa/Titlu 01 Cheltuieli curente 
 
Consiliul Naţional de Soluţionare a 
Contestaţiilor, Anexa 3/52/01, Capitolul 
5000, Grupa/Titlu 01 Cheltuieli curente 
 

4. Ministerul Ap ărării Na ţionale 
Anexa nr. 3/18/01 
Capitolul 6000 
Grupa/Titlu 59 
Titlul XI Alte cheltuieli 

Alocarea sumei de 1.500 mii de lei 
pentru demararea procedurilor de 
acordare a unui sprijin financiar in 
vederea achiziţionării primei locuinţe de 
către militarii din teatrele de operaţiuni.  
 
 
Autor: Deputat Ovidiu Alexandru Raeţchi 
Grup Parlamentar PNL 

Graţie muncii, curajului şi 
patriotismului militarilor români din 
teatrele de operaţiuni România este un 
partener solid NATO şi UE. Având în 
vedere că exercitarea atribuţiilor de 
serviciu  implică riscuri deosebite, sunt 
necesare noi măsuri care să compenseze 
pericolul la care sunt expuşi militarii 
români. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul alocat: 
 
Autoritatea Naţională Sanitară 
Veterinara si pentru Siguranţa 
Alimentelor, Anexa nr. 
3/38/01,Capitolul 5000, Grupa/Titlul 20 
Titlul II Bunuri si servicii, Grupa/Titlu 
51 Titlul VI Transferuri intre unităţi ale 
administraţiei publice 
 
Autoritatea pentru Administrarea 

Suma propusă încalcă 
limita de deficit bugetar 
negociată cu FMI. 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexă/capitol/subcapitol/paragraf/ 

grupă/titlu/articol/alineat 

Textul amendamentului propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motiva ţia amendamentului / 
sursa de finanţare 

Motiva ţia 
respingerii 

Activelor Statului, Anexa nr. 3/53/01, 
Capitolul 5000, Grupa/Titlu 01 
Cheltuieli curente 
 
Autoritatea Naţională de Supraveghere a 
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, 
Anexa nr. 3/50/01  Capitolul 5000, 
Grupa/Titlu 01 Cheltuieli curente 
 
Consiliul Economic si Social, Anexa nr. 
3/51/02, Capitolul 5001, Grupa/Titlu 01 
Cheltuieli curente 
 
Autoritatea Electorală Permanentă, 
Anexa nr. 3/48/01, Capitolul 5000, 
Grupa/Titlu 01 Cheltuieli curente 
 
Consiliul Naţional de Soluţionare a 
Contestaţiilor, Anexa 3/52/01, Capitolul 
5000, Grupa/Titlu 01 Cheltuieli curente 
 

5. Se introduce Capitolul IV Priorit ăţi 
Naţionale art. 56 alin II în proiectul de 
lege bugetul de stat pe anul 2015: 
 
Ministerul  Ap ărării Na ţionale 
Anexa nr. 3/18 
Capitolul 60 Apărare 
Titlul 70-71 

1) În anul 2015 se alocă un procent de 
3% din PIB pentru finanţarea politicilor 
publice sectoriale şi structurale din 
domeniul apărării. 
(2) Bugetul ordonatorului principal de 
credite şi anexa respectivă se modifică 
corespunzător. 
(3) Cheltuielile legate de participarea 
forţelor armate române la operaţiunile în 
străinătate sub egida ONU, OSCE, 
NATO, Uniunii Europene sau în cadrul 
unor coaliţii multinaţionale vor fi 
suportate din alte fonduri 
guvernamentale. 

Necesitatea finanţării cu prioritate a 
cheltuielilor de capital din domeniul 
apărării, pentru finanţarea programelor 
de înzestrare cu tehnică militară 
modernă, este în acord cu obiectivele 
asumate şi cerinţele interne şi 
internaţionale şi impune mărirea 
alocărilor bugetare pentru acest 
domeniu. 
 
 Necesitatea respectării angajamentelor 
internaţionale ale României în domeniul 
apărării şi securităţii. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul de stat,  
Bugetul Ministerului 

Suma propusă încalcă 
limita de deficit bugetar 
negociată cu FMI. 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexă/capitol/subcapitol/paragraf/ 

grupă/titlu/articol/alineat 

Textul amendamentului propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motiva ţia amendamentului / 
sursa de finanţare 

Motiva ţia 
respingerii 

 
Autor: Deputat Tudor Ciuhodaru,Grup 
PP-DD 
 
 

6. Se introduce Capitolul IV Priorit ăţi 
Naţionale art. 56 alin IV în proiectul de 
lege bugetul de stat pe anul 2015: 
 
 
Ministerul Afacerilor Interne 
Anexa nr.3/19 
 
 
  

 
(1) În anul 2015 cheltuielile pentru 
finanţarea activităţii de ordine publică se 
asigură din fonduri bugetare în limita a  
cel puţin 3 % din PIB. 
 
Autor: Deputat Tudor Ciuhodaru,Grup 
PP-DD 

   Fondurile sunt necesare pentru 
completarea deficitului de 
mijloace tehnice al MAI, precum 
şi pentru desfăşurarea în condiţii 
optime a misiunilor specifice.  
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat, 
Fonduri externe nerambursabile, 
Bugetul Ministerului. 

Suma propusă încalcă 
limita de deficit bugetar 
negociată cu FMI. 
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